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I.

SEÇİM YERİ VE SANDIK BAŞI

Ulaşım
Bu sene, geçen senenin aksine çoğu sandık alanı T.C. Başkonsolosluklarında yapıldı. Bu alanlar
ulaşım açısından geçen senenin aksine daha kolay ulaşılabilen yerlerde olduğundan dolayı geçen
sene görülen problemler bu sene sorun teşkil etmemiştir.
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Sandık Alanı Düzeni
Sandıklar bazı bölgelerde konsolosluk bahçesine kurulan çadırlarda ya da kabinlerde kurulurken
bazı bölgelerde fuar alanları gibi kiralanan yerlere kurulmuştur. Bazı sandık alanlarının
küçüklüğünden kaynaklanan yer problemi özellikle yoğunluk olan zamanlarda müşahitlerin
bütün sandık başı işlemlerini izlemesine engel olmuştur.
Geçen seneki raporumuzda belirttiğimiz oy verme kabinlerinin sandık kurulunun arkasında
olması ve bu yüzden sandık kurullarının oy veren seçmeni takibinin zorluğu konusunda bir
değişme olmadığını gözlemledik. Seçim sandıklarının ve sandık kurulunun oturduğu masalar en
önde, oy kullanma kabinleri bu masaların arkasında (her sandık başı için 3 kabin yan yana
bulunmaktadır). Bu düzen, seçmen oy kullanma kabinine girdiği andan itibaren sandık kurulu
üyelerinin onları izleyememelerine ve usulsüzlük durumlarının takibini zorlaştırmaktadır. Yan
yana bulunan bu oy verme kabinlerinin arasındaki mesafe oy vermeye giren kişilerin birbirine
müdahale etmesine engel teşkil etmemektedir.
Özellikle yoğun oy kullanımının olacağı öngörülen resmi tatil ya da hafta sonu gibi günlerde
kapıda uzun kuyruklar oluşturan seçmenler sandık başlarına 10’ar ya da 20’şer gruplar halinde
alınmıştır. Bu durumun sandık başında olan yığılmaları ve gerilimi büyük ölçüde azalttığını
düşünüyoruz.
Acil Durumda Müdahale
Göze çarpan bir diğer önemli konu da bir çok seçim bölgesinde acil durumlarda müdahalede
bulunabilecek bir sağlık ekibinin ve ambulansın seçim alanının etrafında hazır bulunmamasıdır.
Sandık Başı
Basın Özgürlüğü: Şeffaf seçimleri demokrasinin „Olmazsa olmaz“ı olarak gören
Gurbetin Oyları (GO), basın özgürlüğünün seçim süresince sağlanmasını şeffaf seçimlerin
ayrılmaz bir parçası olarak görür. 298 Sayılı, seçimlerin temel hükümlerini içeren kanunun 82/1
maddesi ve yurt dışı seçimlerinin düzenleyen YSK’nın 202 sayılı genelgesinin 22/2 maddesinde
„Medya mensuplarının; sandık çevresinde, sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla, haber
amacıyla görüntü almaları ve bilgi elde etmeleri serbesttir.“ ifadesi yer almaktadır. Buna rağmen
basın mensuplarının seçim alanına girmesi engellenmiş ve basının görüntü almasına sadece bazı
sandık alanlarında belirli bir süre için izin verilmiştir. Kamunun gözü kulağı olan basının seçimi
birebir, yakından ve sürekli takibi bireyin seçim sistemine olan güvenini artıracak ve temiz
seçimlerin de güvencesi olacaktır. Bu nedenle yasada tanınan basın özgürlüğünün seçimlerde
uygulanması elzemdir.
Sandık Kurulu Üyelerinin Çalışma Şartları
Sandık kurulu başkanları ve memur üyeleri bazı seçim bölgelerinde 24 gün bazı seçim
bölgelerinde ise dönüşümlü olarak (örneğin ilk 12 gün bir grup, ikinci 12 gün başka bir grup)
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olacak şekilde görev yapmışlardır. Sabah 9:00’dan akşam yaklaşık 20:00’a kadar süren sandık başı
işlemleri esnasında, sandık kurulu üyeleri özellikle yoğunluk olan hafta sonu ve tatil günlerinde
zor çalışma şartları altında görev yapmak durumunda kaldılar. 24 gün süren sandık görevi çalışma
şartları birleştiğinde çoğu kişide bir an evvel bitirelim de gidelim düşüncesini doğurmuş ve seçim
öncesi yapılması gereken işlerin, oy verme işleminin, zarf sayım ve döküm işlemlerinin üstün
körü ve gelişi güzel yapılmasına sebep olmuştur. Özellikle oy vermenin yoğun olduğu günlerde
oy vermeye gelen seçmene gerekli açıklamaların yapılmadan oy kabinine gönderildiği
gözlemlenmiştir.
Sandık Kurulu Üyeleri
Genel olarak bu sene sandık kurulu ve komisyon üyelerinin geçen seneye göre daha düzenli,
mevzuata daha hakim ve kurallara daha dikkatli olduğu gözlendi. Ancak yine de hem sandık
kurulu, hem komisyon üyelerinin hem de parti müşahitlerinin mevzuatı tam anlamıyla bilmesi ve
uygulaması konusunda kat edilecek daha çok yol var.
Sandık başında yaşadığımız zorluklar çoğunlukla sandık kurulu üyelerinin seçim ile ilgili
mevzuata hakim olmamaları, bu konuda eksik bilgi sahibi olmaları ve onlara vermek istediğimiz
kanuni bilgileri kabul etmek istememelerinden kaynaklanmıştır.
GO ekibinden müşahitlerimizin usule aykırı uygulamalar karşısında yaptıkları şikayet ve itirazlar,
bu hukuki yolların ne olduğunu çoğu zaman bilinmeyen kurul üyeleri arasında bazen panik,
bazen kızgınlık, bazen de korku haline ve şahsi algılanmasına sebebiyet vermiştir. Sonuç olarak
çoğu zaman bu dilekçeler sandık kurulu başkanı tarafından kabul edilmemiş, tutanak defterine
işlenmemiştir.
Komisyon Üyeleri: Taşıma ve saklama komisyonunun başkanı ve üyeleri seçim alanlarında etkin
rol oynamış ve işleyişin mevzuata uygun olmasına çalışmıştır.
Müşahitlerin durumu: Müşahitler bazı seçim bölgelerinde sorunsuz gözlem yapabilirken bazı
bölgelerde büyük zorluklarla karşılaşmışlardır. Örneğin Stuttgart, Hamburg ve Karlsruhe’de
müşahitlerin sabah sayım işlemlerini izlemesi engellenmiştir. Bu keyfi uygulama itirazlar
sonrasında Stuttgart ve Hamburg daha sonraki günlerde müşahitleri sabah sayım işlemleri
öncesinde içeri alırken Karlsruhe’de seçimin ilk 5 günü sabah sayım işlemleri esnasında içeri
alınma yan müşahitler ancak seçimin 6. gününden itibaren sandık kurulları ile birlikte içeri
alınmaya başlanmıştır. Hamburg, Hannover ve Münih gibi bazı seçim bölgelerinde müşahitlerin
sandık başına yaklaşmasına izin verilmemiştir. Bu şehirlerde müşahitlere masanın karşısında,
bilgisayar ekranını göremeyecek şekilde bir alan şerit ile ayrılmış olup müşahitlerin bu şeridi
geçerek masalara yaklaşması engellenmiştir. Ayrıca komisyon başkanları tarafından komisyon
üyelerine, müşahitlere toleransın minimum noktada tutulması ve hiçbir müşahitin kendi
sandığından başka bir sandıkta olan olaylara müdahale edemeyeceği ve başka sandıklara
yaklaşmalarının engellenmesi gerektiği telkin edilmiştir. Bu uygulama müşahitlerin sandık
başındaki bütün işlemlerinin takibine (örneğin seçmenin daha önce oy verip vermediğinin
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SEÇSİS sisteminden kontrolü, seçmenin o seçim bölgesinde kayıtlı olup olmadığı gibi) engel
teşkil etmektedir.
Bazı seçim bölgelerinde (örneğin Berlin) müşahitlerden müşahit kartlarını yakalarına takması
istenmiştir. Bu durum seçim alanında propaganda yasağına ters düştüğünden itirazlar sonrasında
müşahitlere üzerinde herhangi bir siyasi parti simgesinin bulunmadığı kartlar hazırlanmıştır ve bu
kartları yakalarında takmaları istenmiştir.
Bu sene müşahitlerimize örnek 502 sayılı Zarf Sayım Tutanağının ıslak imzalı kopyasının
verilmesi konusunda, geçen senenin aksine, zorluk çıkartılmadı.
Zarf ve Oy Pusulaları
202 sayılı genelgede belirtildiği üzere bu sene bazı uygulamalar geçen seneki seçimlerdekine göre
değişiklik göstermiştir. Örneğin geçen sene her seçim günü sabahında her sandığa yaklaşık 400
tane zarf ve pusula verilip kullanılmayan zarf ve pusulalar her seçim günü sonunda sandıktan
çıkan zarflarla birlikte aynı çuvala konularak mühürlenmiştir. Fakat bu sene sandıklara ilk seçim
günü yaklaşık 200 zarf ve pusulanın bulunduğu balyalar verilmiş gün sonunda kullanılmayan zarf
ve pusulalar ertesi gün tekrar kullanılmak üzere tutanak karşılığında komisyona teslim edilmiştir.
Ertesi gün komisyon tarafından sandık kuruluna öncelikle bu bir gün önceden kalan zarf ve
pusulalar teslim edilmiştir. Gün içerisinde sandıkta zarf ve pusula bittiği takdirde komisyondan
yaklaşık 200 zarf ve pusulanın bulunduğu yeni balyalar temin edilmiştir. Gün içinde teslim
edilen zarf ve pusulaların sayımı ve mühürlenmesi özellikle yoğun günlerde hem sandık başı
işlemlerini aksatmakta hem de güvenlik endişelerine sebep olmuştur. Özellikle yoğunluk olan
günlerde bazı durumlarda gün içerisinde alınan pusula ve zarfların sayılmadığı ve tutanak
defterine alındığı sırada değil bir kağıda not edilerek akşam kalan ve kullanılan sayılarla
sağlamasının yapılmasından sonra geçirildiği gözlemlenmiştir.

II.

SANDIK BAŞINDA KULLANILAN SEÇSİS PROGRAMI ve OY VERME İŞLEMİ

Oy verme işlemi sırasında SEÇSİS aşağıdaki şekilde işlemektedir
1) Seçmenin TC kimlik numarası sisteme girilir ve sorgulama sonucunda nüfus kayıt bilgilerinin
bulunduğu bir sonuç penceresi çıkar.
2) Bu sonuç penceresinde eğer seçmen doğru seçim bölgesinde sorgulanmışsa başka hiçbir uyarı
çıkmamaktadır. Bu durumda bu pencerede sağ alt köşede „Oyu Kaydet“ butonu vardır ve seçmen
oyunu sandığa attıktan sonra bu butona basılarak sisteme kaydedilir.
3) Seçmenin TC kimlik numarası sorgulaması yanlış seçim bölgesinde yapılırsa ekranda ufak bir
pencere açılarak ‘Seçmen X seçim bölgesine kayıtlıdır’ ya da ‘Seçmen yurt içi seçmen kaydına
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kayıtlıdır’ gibi notlar çıkmaktadır. Böyle durumlarda sağ alt köşedeki „Oyu Kaydet“ butonuna
tıklanamaz.
4) Kayıtlı olduğu seçim bölgesinde oy kullanmaya gelen seçmene bir başka sandık kurulu üyesi
tarafından oy pusulası, zarf ve tercih mührü verilerek gerekli açıklamalar yapılır. Seçmen oyunu
kullanmak üzere oy verme kabinine gönderilir.
5) Bu sırada seçmenin Ad Soyad, TC Kimlik No ve Baba Adı bilgileri sandık kurulunun bir üyesi
tarafından seçmen listesine yazılır.
6) Seçmen oyunu kullanıp kabinden çıktıktan sonra zarfı sandığa atar.
7) Oyunu sandığa atan seçmene seçmen listesine adı yazılmış olan sıraya imzası attırılır, „Oyu
Kaydet“ butonuna tıklanarak sisteme kaydı yapılır ve kimliği iade edilir.
Yaptığımız incelemelerde bu işlemin ortalama bir seçmen için yaklaşık 3 dakika sürdüğünü
gözlemledik. Yoğun oy kullanımının olduğu günlerde bir sandıkta oy veren seçmen sayısı 500’ün
üstüne çıkmıştır. Bu eğer bütün basamaklar düzgün şekilde mevzuata uygun olarak uygulanırsa
25 saate tekabül etmektedir. Bu hesap bizlere oy vermeyi hızlandırmak ve pratikliği arttırmak için
sandık başındaki işlemlerin düzgün biçimde işlemesinin neredeyse imkansız olduğunu
göstermektedir. Oy vermek için gelen seçmenin, oy verdi kaydı çoğu zaman sorgulaması
yapıldıktan hemen sonra yapılmış olup seçmenler oy verme kabinine gerekli bütün açıklamalar
yapılmadan gönderilmiştir. Gerekli açıklamayı almayan ve özellikle oy verme prosedürünü
bilmeyen seçmenlerin ikinci bir oy pusulası istemesi, kabin içerisinde oyunun fotoğrafını çekmesi
gibi usulsüzlükler yapmasına sebep olmuştur. Özellikle yoğun günlerde sandık kurullarının oyu
kaydetme işlemini seçmenin zarfını sandığa atmadan önce ve sorgulamanın hemen akabinde
yapmış olması mevzuata aykırıdır.
Randevu sisteminin kalkması seçmene kolaylık bakımından sevindiricidir. Öte yandan bir şekilde
bir sandıkta kaç seçmenin oy vereceği tesadüfe bırakılamayacak kadar önemli bir noktadır.

III.

ŞİKAYETLER

Seçmenlerin şikayetleri: Özellikle daha önce seçmen kaydını kontrol etmemiş kişilerin
kayıtlarının başka şehirlerde ya da Türkiye’de çıkması vakalarına sıklıkla rastladık. Bu durumda
seçmenler oy kullanamadıkları için “Boşu boşuna mı o kadar yolu geldik!” diye dert yandıklarını
gözlemledik. Bunun dışında bazı seçmenler “nasılsa ben bu konsoloslukta işlem yaptım ya da
nasılsa bu konsolosluğun bağlı olduğu yerde yaşıyorum” düşüncesiyle kayıtlarının otomatik
olarak o seçim bölgesinde olacağını düşünmüşler. Bazı durumlarda da aile üyelerinden bir tanesi
“nasılsa ben bu konsolosluğa kayıtlıyım” diyerek diğer aile üyelerinin de otomatik olarak orada
kayıtlı olacağını düşünmüşler. Bu kişiler ne yazık ki kayıtlarını kontrol etmediklerinden, başka
seçim bölgesinde kayıtlı çıkmış olmaları durumunda yanlış seçim bölgesine geldiklerinden oy
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kullanamamışlardır. Kesin sayıyı tespit edememiş olmamıza rağmen bu durumla karşılaşan
seçmen sayısı azımsanamayacak ve seçim sonuçlarına direk etkisi olabilecek niteliktedir.
Oy verme işlemleri Almanya’da 8-31 mayıs arasında resmi tatiller ve hafta sonları da devam
etmiştir. Özellikle hafta sonları yoğunluk olacağı düşünülen bazı seçim bölgelerinde bu günlere
özel fazladan sandıklar kurulmuştur. Fakat bu sırada resmi tatil günleri düşünülmemiş, hafta
içine denk gelen ama resmi tatil olan günlerde de sandık sayıları hafta içi diğer günlerdeki sayılar
gibi planlanmıştır. Resmi tatillerde oy kullanmaya gelen vatandaşların çokluğu sebebiyle özellikle
bu günlerde sandık başlarında uzun kuyruklar oluşmuş bazı vatandaşlar oylarını kullanamadan
seçim alanından ayrılmışlardır.
Sandık kurulu üyelerinin şikayetleri
Özellikle oy kullanımının yoğun olduğu hafta sonu ve tatil günlerinde sandık kurulu üyeleri oy
verme işlemi esnasında rutin sandık başı işlemlerini yapmanın yanında oy kabinlerine dikkat
etmekte zorluk çekmiştir. Oy verme kabinlerinin sandık kurulu üyelerinin arkasına kurulduğu
seçim alanlarında ne yazık ki seçmenlerin kabin içinde fotoğraf çekme, kabine 2 kişi girme,
birbirine müdahalede bulunma gibi mevzuata aykırı davranışlarının takibinde ve bu olaylara
engel olmada büyük zorluklar çekilmiştir.
Yine yoğun günlerde oy vermek için uzun kuyruklar ve yığılmalar oluştuğunda işleyişi
hızlandırmak için sandık kurulları mevzuata aykırı olduğu halde bazı pratiklikler geliştirmek
(örneğin seçmenin kaydının bilgisayarlı sisteme zarf atılmasından sonra değil de ilk kontrolü
yapıldığı sırada kayıt edilmesi gibi) zorunda kalmışlardır. Zira uzun kuyruklarda özellikle
seçmenlerin sinirlerinin gerilip sandık kurulu üyelerine sözlü sataşmalarda bulunmaları oldukça
sık rastlanan bir durumdur.
Yoğun çalışma koşulları sandık kurulu üyelerinin bazı durumlarda kolay sinirlenebilmesine ve
bazı seçmenler yada diğer görevliler arasında gerilmelere yol açmıştır.
Sandık kurulu üyeleri uzun seçim süresi boyunca çalıştıkları her gün yaklaşık 11 saat görev yaptı.
Bu süre bir kişinin aralıksız çalışması için çok uzun bir süredir.
Müşahitlerin şikayetleri: Çoğu seçim bölgesinde özellikle seçimin ilk günlerinde mevzuatın iyice
bilinmemesinden kaynaklanan müşahite kanunen verilmiş hak ve yetkilerinin kısıtlanması söz
konusudur. Müşahitler kanuna göre bütün sandık başı işleyişlerini takip etme ve usulsüzlük
durumunda itirazda bulunma, tutanak tutma ve dilekçe yazma hakkına sahiptirler. Sandık
kurullarının görevlerinden bir tanesi de bu itirazları oylama ile karara bağlamak ve tutanak
defterine geçirip, yazılan dilekçeleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna gönderilmek üzere kabul
etmektir. Bu görevi yapmamanın cezası suçtur ve bir yıla kadar hapis cezası vardır. Fakat bunu
bilmeyen sandık kurulu başkanları ve üyeleri çoğu zaman müşahitleri aşağılayıcı söylemlerde
bulunarak onların itirazlarını kabul etmemiştir. Ayrıca bazı seçim bölgelerinde müşahitler sandık
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başını belirli mesafelerden izlemeye zorlanarak bütün sandık başı işlemlerini (örneğin
bilgisayardaki işlemleri) takip etmeleri engellenmiştir.

IV.

EN ÇOK KARŞILAŞILAN USULSÜZLÜKLER

En çok yaşanan usulsüzlükler hem seçmenin hem de sandık kurulu üyelerinin mevzuatı yeterince
bilmemesinden ve olması gerektiği gibi uygulamamasından kaynaklandı. Oy verme esnasında en
çok karşılaşılan usulsüzlükler oy verme kabinine birden çok kişinin girmesi, oy verme
kabinlerinde seçmenlerinin birbirine müdahalede bulunması, oylarının fotoğrafını çekmesi,
mührü basmaya engelinin olmamasına rağmen özellikle eşlerin birbiri için “o nereye basacağını
bilmez, anlamaz” diyerek ısrarla birbirine telkinde bulunmaya çalışmalarıdır. Ayrıca özellikle
yoğunluk yaşanan yerlerde gün içinde ekstradan alınan pusula ve zarfların sayılmaması, sayıldığı
hale tutanağa işlenmemesi, akşam kalan zarf ve pusulalarla sağlamasının yapılarak bu sayıların
yazılması en çok gördüğümüz usulsüzlüklerdir. Bazı sandık alanında sabah sayım işlemleri
müşahitler içeri alınmadan başlamıştır.
Seçimlerde usulsüzlüklerin en kolay önüne geçilme yolu orada müşahit olarak görev yapmaktır.
Çoğu sandık başkanı ve üyesinin doğru işleyişi gerçekten öyle olması gerektiği için değil de
"aman müşahitler sonra laf ediyorlar, tutanak tutuyorlar" dedikleri için dikkatli bir şekilde
yaptığını gözlemledik. Bu yüzden müşahitliğin en önemli noktasının sadece orada durarak bile
sağlanabilecek olan caydırıcılık olduğunu düşünüyoruz. Usulsüz uygulamalara karşı müşahitliğin
büyün önem taşıdığını ve önümüzdeki seçimlerde müşahitlere kanunen verilmiş olan haklarının
uygulamada da sağlanması gerektiğini tekrar hatırlatırız.
Karşılaştığımız münferit usulsüzlükleri ilk ve ikinci 6 gün raporlarımızda bulabilirsiniz.
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V.

SEÇİM BÖLGELERİNE GÖRE SEÇMEN KATILIMI

Aldığımız verilere göre Almanya'da 24 gün sonunda toplam oy kullanan seçmen sayısı 482529
olmuştur. Cumhurbaşkanı (CB) seçiminde Almanya'da 112.705 oy kullanılarak katılım oranı –
gümrük hariç - %8.15 olmuştur. Bu seçimde ise katılım %34.34 olmuştur.
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* Günlük oy sayılarını şehir bazında gösteren bu grafiğimizde bazı günlük sayılar için tutanaklara henüz
ulaşmadığımız için tahmin rakamlarımız kullanılmıştır. Fakat 24 günlük toplamlarımız YSK'nin açıkladığı
toplamlar ile uyuşmaktadır.

VI.

ÖNERİLER

1)
Yurt dışında kullanılan oyların Türkiye’de sayılacak olması seçmenlerde hem seçim
işleyişine olan güvenin sarsılmasına sebep olmakta ve bu yüzden sandığa gitmelerine engel
olmaktadır. Bundan sonra yurt dışında yapılacak seçimlerin sayımlarının da mutlaka oy
kullanılan ülkelerde yapılmasının gerekliliğini önemle vurgulamak isteriz. Bu hem seçmenlerin
seçime olan güvenini arttıracak, hem işleyişi daha kolaylaştıracak, hem de güvensizlik sebebiyle oy
vermekten kaçınan seçmenin sandığa gitmesini teşvik edecektir.
2)
Bu sene en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi oy vermeye gelen (özellikle seçmen
kaydını sorgulamamış) seçmenin yaşadığı yerden farklı seçim bölgelerinde kayıtlı çıkması ve sırf
bu yüzden oy kullanamamasıdır. SEÇSİS sistemi ile oy veren seçmenin kaydının yapıldığı göz
önüne alındığında yurt dışında kayıtlı seçmenin herhangi bir seçim bölgesinde oy kullanmasının
bir sakınca teşkil etmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle yurt dışı seçmen kaydına kayıtlı seçmenin
yurt dışındaki herhangi bir seçim bölgesinde oy verebilmesine imkan tanınmasının seçime katılım
oranını büyük ölçüde arttıracağını vurgularız.
3)
Yurt dışında yaşayan seçmenlere seçim öncesinde nasıl oy verileceği, nerelerde oy
kullanılacağı ve oy verirken nelere dikkat edilmesi gerektiğinin detaylı bir şekilde anlatıldığı
seçmen bilgi kağıtlarının özellikle posta ile gönderilmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyoruz.
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4)
Seçimlerin şeffaflığının ve demokrasinin temel taşı olan basın özgürlüğünün seçim
esnasında uygulanması gerektiğini ve medya mensuplarının seçimleri sandık başından takibine
engel olunmaması gerektiğini önemle vurgularız.
5)
Müşahitlerin görevlerini yerine getirmelerine keyfi uygulamalar ile engel olunmasının
önüne geçilmesini belirtiriz. Müşahitlik görev ve yetkilisi kanunen belirtilmiş bir haktır.
Müşahitler seçim esnasında işleyişin düzgün geçmesinin en önemli direk taşlarındandır. Bu
yüzden sandık kurulu ve komisyon üyelerini müşahitlik ve müşahitlerin hak ve yetkileri
konusunda doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri gerektiğini ve onlara engel olunmaması
gerektiğini hatırlatırız.
6)
Özellikle en çok karşılaşılan zorluklardan durumlardan birinin zihinsel engelli
vatandaşlarımızın oy kullanması sırasında gözlemledik. Bir çok zihinsel engelli vatandaşın,
seçmen kayıtları bulunması sebebiyle oy kullandığı fakat yanında ısrarla refakatçi ile oy kabinine
girdikleri gözlemlenmiştir. Zihinsel engellilerin durumu Genelge 202’de net bir şekilde
belirtilmediği için sandık kurulu başkanları bu konuda bazen ne yapacaklarını bilememişlerdir.
Bu durumda karşılaşılan usulsüzlüklerin önüne geçilmesi için bu vatandaşların oy kullanımını
detaylı bir şekilde açıklayan bir maddenin genelgede mutlaka açıkça belirtilmesi gerektiğini
düşünüyoruz.
7)
Yoğunluk yaşanılacağı önceden tahmin edilen hafta sonlarında fazla sandık açılması
sevindirici bir uygulamadır. Fakat bu uygulamanın resmi tatil günlerinde de olsaydı seçmenler
açısından kolaylık olacağını düşünüyoruz. Yoğunluk olan günlerde oy verme işlemi mutlaka
kontrollü yapılmalıdır. Aksi taktirde usulsüzlüklerin önüne geçmen çok zor olmaktadır.
8)
Seçimleri yerinde gözlemleyecek bağımsız kuruluşların seçimin ve sandık kurullarının
işleyişindeki özeni büyük ölçüde arttıracağını, usulsüz uygulamaları ve şaibe söylentilerini büyük
ölçüde azaltacağını düşünüyoruz. Bu yüzden seçimlerin gözetimi sadece partilere
bırakılmamalıdır. Hem basın mensupları hem de bağımsız kuruluşlar seçimlerin demokratik ve
kanuna uygun şekilde yapılıp yapılmadığını gözlemleyebilmelidir.
9)
YSK’nın, yurt dışı seçimlerini gözlemlemek ve karşılaşılan sorunların takibini yerinde
yapabilmek adına Almanya gibi fazla sayıda seçmenin yaşadığı, yoğun katılımın olduğu ve bir çok
usulsüzlüğün gözlemlendiği seçim bölgelerine bir veya birden fazla kişiden oluşan bir gözlemci
komitesi atamasının işleyişi kolaylaştırmak ve seçimin mevzuata uygun şekilde geçmesine
yardımcı olmak açısından önemli olacağını düşünmekteyiz.
Son olarak, hem 2014 Cumhurbaşkanı hem de 2015 Milletvekili Seçiminde görev alan
gönüllülerimize ve bizden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz.
Almanya’nın Oyları Ekibi

